Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

21. јануар 2016. године

На основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске»,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 11. Закона о Граду
(«Сл. гласник Републике Српске», 70/13) и члана 62. став.
1. Статута Града Бијељина («Сл. гласник Града Бијељина»,
број 8/13 и 27/13) Градоначелник је дана 28. децембра 2015.
године д о н и о:
ОДЛУКУ
о усвајању Плана интерне ревизије Града за 2016. годину
Члан 1.
Усваја се План интерне ревизије Града Бијељина за
2016. годину, са оквиром Стратешког плана у трогодишњем
циклусу 2016-2018. година.
Члан 2.
План интерне ревизије Града Бијељина из члана 1.
интегрални је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Мониторинг планираних активности интерне
ревизије се обезбјеђује подношењем годишњег извјештаја
Градоначелнику и другим надлежним органима, у складу са
прописима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1638/15
Бијељина,
Датум: 28. децембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1. тачка е) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08),
а у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 52/14),
Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве у
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укупном износу од 10.000,00 КМ на име измирења обавеза
према ЈУ „Бања Дворови“ Дворови у складу са Одлуком
Скупштине општине Бијељина број: 01-022-111/10 од
21.12.2010. године, за санацију штета насталих од поплава.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са
буџетске резерве на буџетску ставку 415 200 – текуће помоћи
мјесним заједницама ПЈ Кабинет Градоначелника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-14/16
Бијељина
Датум, 12. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62 Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), Градоначелник
доноси
О Д Л У КУ
о локацијама за постављање киоска
на подручју Града Бијељина
I
На приједлог Стручне комисије за избор локација
на које се постављају киосци на подручју Града Бијељина,
одређује се сљедећа локација за постављање киоска на
подручју Града Бијељина:
1. Улица Филипа Вишњића, к.п. број 2898 к.о.
Бијељина 1
II
Земљиште за постављање киоска издаће се у закуп
у складу са Одлуком о коришћењу јавних површина за
постављање монтажних објеката – киоска и покретних тезги.
Постављање киоска извршиће се у складу са
Законом о уређењу простора и грађењу и важећом просторно
– планском документацијом.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 02-014-1-11/16
Датум: 12. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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21. јануар 2016.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:ИП-Н-01/15

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-Н-02(4 ЛОТА)/15

ПРИСТУПА СЕ
шифром:ИП-Н-01/15

I
јавној набавци РАДОВА под

II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Уклањање и рушење објеката – пословне зграде и
помоћних објеката са катастарске парцеле означене као кч.
број 5164/6, КО Бијељина 2 на локацији – старе жељезничке
станице у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 12.500,00 КМ (НЕТО=10.683,76 КМ). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке:
‘’Извршење Рјешења по налогу урбанистичко – грађевинске
инспекције о уклањању гаража ‘’ економски код:412 900 ,
потрошачка јединица 0005220.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Крајњи рок завршетка радова је најкасније три дана
од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-160/15
Бијељина,
Датум: 31. децембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-Н-02(4 ЛОТА)/15

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих УСЛУГА :
Одржавање
–
пошљунчавање
локалних
макадамских путева и градских макадамских улица на
подручју града Бијељина
Лот 1 – Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – источни дио града Бијељина
Лот 2 - Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – западни дио града Бијељина
Лот 3 - Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – сјеверни дио града Бијељина
Лот 4 – Одржавање – пошљунчавање градских
макадамских улица
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
160.000,00 КМ , НЕТО – 136.752,13 КМ (Лот 1 = 44.000,00 КМ,
Лот 2= 58.500,00 КМ, Лот 3 = 27.500,00 КМ и Лот 4= 30.000,00
КМ,. Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину са
буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације , одржавање локалних и некатегорисаних
путева , крпљење ударних рупа ‘’, економски код: 412 500;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за све Лотове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2016.
године а појединачне услуге ће се вршити у року најкасније
до 40 дана од дана добијања писменог налога наручиоца .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

21. јануар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-163/15
Бијељина,
Датум: 31. децембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03(2 ЛОТА)/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА
шифром: СКП-Н-03(2 ЛОТА)/15

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
Радови на санацији ударних асфалтних рупа на
подручју Града Бијељина
Лот 1 – Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
Лот 2 – Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
160.000,00 КМ , НЕТО – 136.752,13 КМ (Лот 1 = 70.000,00 ,
Лот 2= 90.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2016.годину са буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних
путева, крпљење ударних рупа ‘’,
економски код: 412 500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
за оба Лота је од дана потписивања Уговора до 31.12.2016.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички

Број: 02-404-164/15
Бијељина,
Датум: 31. децембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-01-у1/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-н-01-у1/15

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Уговорање непредвиђених услуга на пословима
израде елабората за провођење експропријације
непокретности по главном пројекту уређења доњег тока
ријеке Јања од ушћа у ријеку Дрину па узводно у дужини од
ССА 8 км укључујући заштиту од брдских и унутрашњих
вода Новог Насеља у Јањи
Додатни Уговор на Уговор број:02-404-115/15 од
12.11.2015.године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
4.200,00 КМ (НЕТО: 3.589,75 КМ) Средства су обезбијеђена
из буџета за 2016.годину са буџетске ставке :’’Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор, пројектовање’’ економски код:511100 –
субаналитика трезора 37; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је 30 дана од дана закључивања Уговора.
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VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-3/16
Бијељина,
Датум: 11. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-н-01-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем
Отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
07.12.2015.године и у ‘’Службеном гласнику БиХ’’ дана
14.12.2015.године, а која се односи на набавку радова: ‘’
Извођење радова на изградњи свлачионица испод трибина,
фасади и вањском уређењу стадиона Ф.К.’’Радник’’ , понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. ‘’Енергетик’’ Бања Лука
2. Д.О.О. ‘’МДМ – Перић - плус’’ Бијељина
3. Д.О.О. ‘’Бук промет’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да следеће понуде не испуњавају услове предвиђене
тендерском документаијом:
- Д.О.О.’’Енергетик’’ Бања Лука
- Д.О.О. ‘’МДМ- Перић плус’’ Бијељина
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’Енергетик’’, Бања Лука, не
испуњава услове предивђене тендерском документацијом
из разлога што су уз достављену понуду доставио нацрт
уговора у коме су сви листови парафирани, али је унесен
само дио елемената из тендерске документације, односно
понуђач је попунио дио нацрта уговора који се односи на
уговорне стране, под тачком 2 гјде је навео назив предузећа,
ЈИБ и име директора, док остале елементе из тендерске
документације који се траже у нацрту уговора није унио.
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Под тачком 25. тендерске документације, нацрт уговора је
дефинисан као саставни дио тендерске документације у који
су унијети сви елементи из тендерске документације као и
то да су понуђачи дужни уз понуду доставити нацрт уговора
у који су унијели податке из своје понуде те парафирати
све листове нацрта уговора. Из напријед наведеног
понуда понуђача д.о.о.’’Енергетик’’ Бања Лука није узета у
разматрање тј. У поступак вредновања понуда
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’МДМ- Перић плус’’
Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
1.) Под тачком 12. Одјељак А) тендерске
документације тражено је позитивно пословање за 2014.
годину, гдје је као доказ тражена копија биланса успјеха за
2014.годину, а понуђач је доставио копију биланса успјеха за
2015.годину (у периоду од 01.01. до 30.06.2015.године), чиме
није испуњен наведени критеријум
2.) Уз достављену понуду понуђач је доставио
Лиценцу:
А) за грађење односно извођење радова на
објектима за које грађевинску дозволу издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње
Б) за грађење, односно извођење радова на
објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице
локалне самоуправе и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње
У тачки 12. Одјељак В), члан 1.тендерске документације,
квалификованост за извођење предметних радова , понуђач
је дужан уз понуду доставити оригинал или овјерену
фотокопију (овјера не старија од 3 мјесеца рачунајући од
дана предаје понуде) Лиценци о испуњености услова на
грађењу објеката, односно извођења радова на објектима
стандардне конструкције бруто грађевинске површине до 1
500 м², и укупне спратности до 5 етажа и то за следеће фазе :
архитектонско-грађевинска фаза, електро фаза и машинска
фаза-област термотехника, инсталација гријања, гаса,
вентилације и климатизације, на објектима за које одобрење
за грађење издаје општински / градски орган управе, а издату
од Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске, а све у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу (‘’Службени гласник
РС’’, БР.40/13) и Правилником о условима за издавање
и одузимање лиценци учесника у грађењу (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број:70/13).
У тачки 12. Одјељак В), члан 1.под тачком
1.2.тендерске документације, наведено је да понуђач који не
посједује наведене лиценце (архитектонско – грађевинска
фаза, електро и машинска фаза) на дан предаје понуде,
дужан је уз понуду доставити изјаву којом се обавезује да ће
у случају да његова понуда буде одабрана као најповољнија,
доставити тражене лиценце у року од 7 дана од дана
запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне
набавке. Уколико одабрани понуђач не достави тражене
лиценце у наведеном року, сматраће се да је одустао од
понуде, а уговор ће бит додијељен другопласираном
понуђачу (Изјава је саставни дио Прилога III тендерске
документације. Према горе наведеном понуђач д.о.о. ‘’МДМПерић плус’’ Бијељина није испунио наведени критеријум,
јер је уз понуду доставио Лиценцу само за једну фазу
(архитектонско-грађевинску) док за остале двије фазе није,
нити је доставио тражену изјаву, да ће у случају да његова
понуда буде изабрана у року од 7 дана од дана запримања
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обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Из
напријед наведеног понуда понуђача д.о.о. ‘’МДМ-Перић
плус’’ Бијељина није узета у разматрање, тј процедуру
вредновања.
Понуда
понуђача
Д.О.О.
‘’Бук
промет’’
Бијељина испунила је све услове прописане тендерском
документацијом, те је након извршеног вредновања а на
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 149.999,87 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-140/15 од
30.12.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-150/15
Бијељина
Датум: 31. децембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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постојећих и изграђених спортских терена као и за двије
уличне трке у 2016. и 2017. години“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Топ спорт“ Бијељина
2. ЗТР „Тријумф“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ЗТР“ Тријумф“ Бијељина није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из следећих
разлога:
- Понуђач је у понуди доставио Нацрт оквирног
споразума, али нису парафирани сви листови Нацрта, како
је захтијевано тачком 24.тендерске документације.
- Понуђач није доставио Образац повјерљивих
информација, како је назначено у тачки 13. тендерске
документације.
Понуда ДОО „Топ спорт“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде прихваћена понуда,
ДОО „Топ спорт“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 29.535,48 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 139 /15
од 23.12.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужaн je да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не доставе
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,Градоначелник д о н о с и :

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-08/15

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.12.2015.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.34/15 од 07.12.2015.године,
а која се односи на набавку роба: „Набавка спортских
реквизита и опреме за потребе спортских такмичења
основних и средњих школа и клубова , за опремање

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-139/15
Бијељина
Датум: 04. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-н-04(2 лота)/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.12.2015.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 28.12.2015.године, а која
се односи на набавку радова: “ Адаптација просторија Дома
културе у Дворовима и објекта обданишта у Новом насељу
Јања“, понуду је доставио следећи понуђач:
Лот 1: Адаптација просторија Дома културе у
Дворовима
1. ДОО „Призма“ Бијељина
Лот 2: Адаптација објекта обданишта у Новом
насељу Јања
1. ДОО“Призма“ Бијељина
II
Лот 1: Адаптација просторија Дома културе у
Дворовима
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 20.720,52 КМ
Лот 2: Адаптација објекта обданишта у Новом
насељу Јања
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 74.870,52 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-148/15 од
11.01.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
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Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-148/15
Бијељина
Датум: 12. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-07 – п1/15
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
конкурентског захтјева за достављање понуда, а која се
односи на набавку услуга: Техничка организаија и медијско
праћење избора спортисте Града Бијељина у 2015.години,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ‘’ТЕЛРАД НЕТ’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО“ТЕЛРАД НЕТ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 1.977,30 КМ
III
Записник о преговарању број: 02-404- 151/15 од
05.01.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

21. јануар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
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који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-151/15
Бијељина
Датум: 12. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-01/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
21.12.2015.године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 28.12.2015.
године, а која се односи на набавку радова: “ Извођење
радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта
вртића у насељу Лединци – V фаза“, понуду је доставио
следећи понуђач:

Број: 02-404- 149/15
Бијељина
Датум:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-30-ц2/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.12.2015.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 3.11.2015.године, а која
се односи на набавку услуге: “ Израда програма санитарне
заштите изворишта „Грмић“ у Бијељини“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. Институт за грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања
Лука

1. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:

ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 49.881,83 КМ

Институт за грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања
Лука, са понуђеном цијеном у бруто износу од: 43.056,00
КМ

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-149/15 од
12.01.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-135/15 од
15.01.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,

IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама БиХ.
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Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-135/15
Бијељина
Датум: 19. јануар 2016. године

21. јануар 2016.

од 18.01.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може
бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 146/15
Бијељина
Датум: 19. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БиЗ-н-01/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.12.2015.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 21.12.2015.године, а
која се односи на набавку радова: “ Санација на стамбеним
објектима борачке категорије становништва у Амајлијама,
Јањи и Пет језера“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да иста у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена
понуда:
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 34.899,58 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-146/15

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина дана 15. јануара 2016. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРAЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР
СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ЈЗУ АПОТЕКА
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
I
Образује се Комисија за спровођење поступка по
Јавном позиву за прикупљање понуда за избор стратешког
партнера за ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина (Јавни позив),
у следећем саставу:
- Данко Новаковић, предсједник
- Славко Башић, члан
- Милорад Софренић, члан
- Милана Зубан, члан
- Драган Вујић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да изврши
преглед приспјелих пријава по Јавном позиву који је објављен
у дневном листу “Пресс” 30. децембра 2015. године, да обави
преговоре са квалификованим учесницима/понуђачима у
складу са тачком IV Јавног позива те припреми приједлоге
аката за избор најповољнијег понуђача и исте достави
Градоначелнику на даљи поступак.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-19/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 15. јануар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

21. јануар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. алинеја 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 8. став 3. тачка в) Закона о
архивској дјелатности („Службени гласник Републике Српске
“ бр. 119/08) и члана 62. став 1. тачка ћ) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина “ бр. 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина дана 25. децембра 2015. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О КАНЦЕЛАРИСКОМ ПОСЛОВАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Правилнику о канцеларијском пословању
Административне службе Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“ број: 2/07 и 20/13), ријечи „Административна
служба Града“ замјењују се ријечима „Градска управа Града“ у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 11. став 2. мијења се и гласи:
„Електронску пошту примају сви службеници Градске
управе који имају приступ службеном e-mail серверу.“
Послије става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Службеници у Градској управи дужни су у интерној и
екстерној комуникацији користити службени e-mail, а пријем
и достава поште на овај начин и у складу са овим Правилником
сматра се уредном доставом службеног акта у рад.“
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адресе запослених у Градској управи (у даљем тексту:
прималац), у складу са садржајем доспјеле поште, уз обавезну
провјеру статуса отварања прослијеђене поште („ потврда
отварања e-maila“).
Доспјела електронска пошта упућена Градоначелнику
прослијеђује се у електронској и штампаној форми.
У случају да прослијеђена електронска пошта није
у надлежности назначеног примаоца, прималац је дужан
одмах о томе електронским путем обавијестити овлашћеног
службеника.
Члан 21в.
Прималац електронске поште, у случајевима када је
потребно да достави одговор пошиљаоцу, примјерак одговора
електронским путем истовремено доставља и овлашћеном
службенику.
Када се електронска пошта упућена одређеној
организационој јединици Градске управе или одређеном
градском службенику, односи и на другу или друге
организационе јединице Градске управе, прималац e-maila ће такву пошту прослиједити овлашћеном службенику
а овлашћени службеник ће исту прослиједити надлежној
односно, надлежним организационим јединицама те такву
доставу евидентирати у попису аката.”
Члан 4.
У члану 25. брише се став 2. а у ставу 4. истог члана
бришу се ријечи „електронску пошту и“.
Члан 5.
У члану 36. став 2 се брише.

Члан 3.
Послије члана 21. додају се чланови 21а., 21б. и 21в.
који гласе:

Члан 6.
У члану 83. став 5. се брише.

„Члан 21а.
Електронску пошту која је приспјела на службену
e-mail адресу Градa Бијељина и Градоначелника, отвара
овлашћени службеник у Одсјеку за односе с јавношћу (у даљем
тексту: овлашћени службеник), свакодневно у оквиру радног
времена.
Овлашћени службеник врши завођење приспјеле
поште у попис аката који се води у електронској форми.
Попис аката садржи следеће податке:
1. редни број,
2. пошиљалац,
3. e-mail пошиљаоца,
4. датум пријема,
5. кратак садржај поште,
6. прималац и
7. e-mail примаоца.
8. датум уручења примаоцу.
Након истека календарске године овлашћени
службеник закључије попис аката приспјеле електронске
поште и доставља га у Писарницу ради архивирања заједно са
прилозима у електронској форми на двд медију.
Администрацију службеног e-mail сервера и софтвера
за вођење пописа аката као и техничку подршку обезбјеђује
Одсјек за информационе технологије.

Члан 7.
Члан 90. мијења се и гласи:
„Документација у електронској форми настала у раду
Градске управе чува се на централном серверу у Одсјеку за
информационе технологије.“

Члан 21б.
Заведену електронску пошту овлашћени службеник,
без одлагања, прослеђује на одговарајуће службене e-mail

Број: 02-020-9/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 25.12.2015. године

Члан 8.
Послије члана 104. додаје се члан 104а. који гласи:
„104а.
У року од три године од дана ступања на снагу овог
Правилника обезбиједиће се технички услови за континуирано
формирање електронске архиве.
У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог
Правилника, Одјељење за општу управу у сарадњи са Одсјеком
за информационе технологије, предложиће Градоначелнику
План за обезбјеђење техничких услова, у складу са ставом 1.
овог члана.“
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 10. став
1. Закона о раду - Пречишћени текст (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 55/07), члана 62. став 1. тачка
ћ. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13) и члана 8. став 2. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број:
114/07), Градоначелник Града Бијељине дана 12. јануара
2016.године, донио је
ИЗМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Члан 4. Правилника о платама запослених у
Градској управи Града Бијељине (“Службени гласник Града
Бијељина”, бр. 4/14) мијења се и гласи:
“Основна плата запосленог, утврђена у складу са
Појединачним колективним уговором, увећава се:
а)
По
основу
вршења
високосложених,
најсложенијих и изузетно значајних послова, у следећим
случајевима:
1) запосленом који обавља послове руководиоца
ватрогасне службе у Јањи и замјеника руководиоца
ватрогасне службе у Јањи - за 5%,
2) запосленом који обавља послове старјешине
територијалне ватрогасне јединице и замјеника старјешине
територијалне ватрогасне јединице - за 10%,
3) запосленом који обавља послова шефа одсјека,
комуналног полицајца, комуналног полицајца - кординатора
послова комуналне полиције и инспектора - за 15%,
4) запосленом који обавља послове предсједника
Градске комисије за комасацију и самосталног стручног
сарадника-координатора за прекршајне поступке - за 20%,
5) запосленом који обавља послове начелника
одјељења, начелника службе, секретара Скупштине Града,
савјетника Градоначелника и интерног ревизора - за 25%,
6) запосленом који обавља послове руководиоца
јединице за интерну ревизију - за 30%.
б) По основу вршења послова под посебним
условима рада, у следећим случајевима:
1) запосленом који обавља послове комуналног
полицајца, комуналног полицајца - кординатора послова
комуналне полиције, инспектора, стручног сарадника
за овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање радних
књижица и увјерења о чињеницама о којима се не води
службена евиденција, стручног сарадника за пријем
поднесака, стручног сарадника за пружање информација
у шалтер сали, матичара матичног подручја Бијељина,
стручног сарадника за комуналне послове, вишег стручног
сарадника за хортикултуру и заштиту природе, вишег
стручног сарадника за путеве, стручног сарадника за
теренске увиђаје и исколичење објеката-геометар, стручног
сарадника за геодетске послове, возача моторних возила,
возача моторних возила - аутомеханичара, курира, курира
интерне доставе, оператера-курира, домара, спремачице,
шефа одсјека за цивилну заштиту, самосталног стручног
сарадника за организовање и обуку структура цивилне
заштите, руководиоца ватрогасне службе у Јањи, замјеника
руководиоца ватрогасне службе у Јањи, ватрогасца,
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ватрогасца сервисера, ватрогасца телефонисте и ватрогасца
возача - за 5%
2) запосленом који обавља послове старјешине
територијалне ватрогасне јединице, замјеника старјешине
територијалне ватрогасне јединице и руководиоца акције
гашење пожара - за 10%”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-1/16
Б и ј е љ и н а,
Датум,12.01.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 160. Закона о раду - Пречишћени
текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/07) и
члана 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 114/07), Синдикална
организација радника у Градској управи Града Бијељина, са
једне стране и Градоначелник Града Бијељина, као заступник
послодавца - Града Бијељина, са друге стране, з а к љ у ч и л и с у
ИЗМЈЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Члан 27. Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Бијељине („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 4/14) - у даљем тексту:
„Колективни уговор“ мијења се и гласи:
„Висина коефицијента за обрачун плата запослених, у
складу са Посебним колективним уговором и критеријумима
из члана 25. овог Колективног уговора, утврђује се на следећи
начин:
а) Прва платна група - послови на којима
се не захтијева стручност, нижа стручна спрема или
полуквалификовани (НК, НСС или ПК) и то:
1) неквалификовани радник (осмогодишња школа,
НК) ................................................................................................... 2,50
2) захтијева се стручна оспособљеност која се стиче
на курсевима или обукама у трајању до једне године (НСС, I
степен) ............................................................................................. 3,00
3) захтијева се стручна оспособљеност која се стиче
школовањем у трајању до двије године (ПК, II степен) .............
............................................................................................................ 3,50
б) Друга платна група - послови на којима се
захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у
трајању од три године (КВ радник, III степен) и то:
1) помоћно и техничко особље ................................ 4,00
2) руководилац акције гашења пожара .................. 4,40
в) Трећа платна група - послови на којима се затијева
стручност која се стиче средњим обазовањем у трајању од
четири године (IV степен) и то:
1) помоћно и техничко особље ................................ 4,50
2) руководилац акције гашења пожара ................. 4,65
3) стручни сарадник трећег звања ........................... 4,70
4) стручни сарадник другог звања .......................... 4,72
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5) стручни сарадник првог звања ............................ 4,75
г) Четврта платна група - послови на којима се
захтијева стручност која се стиче специјализацијом на основу
средњег стручног образовања (ВКВ радник, V степен) ..............
............................................................................................................ 4,80
д) Пета платна група - послови на којима се захтијева
стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен) и то:
1) виши стручни сарадник трећег звања ............... 5,80
2) виши стручни сарадник другог звања ............... 5,90
3) виши стручни сарадник првог звања ................ 6,00
4) помоћно и техничко особље ................................ 6,20
5) комунални полицајац ............................................ 6,60
ђ) Шеста платна група - послови на којима се
захтијева стручност која се стиче високим образовањем (VII
степен) и то:
1) самостални стручни сарадник трећег звања,
помоћно и техничко особље. ..................................................... 7,30
2) самостални стручни сарадник другог звања ............
.............................................................................................................7,40
3) саомостални стручни сарадник првог звања ...........
............................................................................................................ 7,50
4) комунални полицајац, инспектор, замјеник
руководиоца ватрогасне службе у Јањи .................................. 8,10
5) руководилац ватрогасне службе у Јањи ............ 8,30
6) шеф одсјека, замјеник старјешине територијалне
ватрогасне јединице, комунални полицајац-кординатор
послова комуналне полиције ................................................... 8,50
7) предсједник Градске комисије за комасацију,
старјешина територијалне ватрогасне једнице .................. 11,20
8) начелник службе ................................................... 11,50
9) начелник одјељења, секретар Скупштине Града,
савјетник Градоначелника, интерни ревизор ..................... 14,00
10) руководилац јединице за интерну ревизију ...........
........................................................................................................ 17,00“

гласи:

I
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката
удружења грађана на подручју Граа Бијељина у складу са
Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета
Града Бијељина за 2016. годину са буџетске ставке 415 200
- Финансирање пројеката удружења грађана, у износу од
120.000,00 КМ.
II
Средства се додјељују удружењима грађана која су
регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске,
имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се
пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

IV
1. Удружење грађана може конкурисати за укупна
средства потребна за реализацију пројекта или недостајући

Члан 3.
Досадашњи чланови 27. до 52. Колективног уговора
постају чланови 26. до 51. Колективног уговора.
Члан 4.
Измјене овог Колективног уговора сматрају
се закљученим када га у истовјетном тексту потпишу
заступници уговорних страна.
Члан 5.
Измјене овог Колективног уговора ће бити објављене
на огласним таблама Градске управе и у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.

Нада Марковић Спасојевић, с.р.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-2/16
Датум, 12.01.2016.године
ЗА ПОСЛОДАВЦА:

„Запосленом ће бити исплаћена јубиларна награда
(јубиларна награда за остварени радни стаж код послодавца
или јубиларна награда за укупни радни стаж) према основу
који први доспјева.“

РАДНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13),
члана 6. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и
престанака статуса удружења од општег интереса за Град
Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14),
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2016. годину („Службени
гласник Града Бијељина“, број 22/14 и 22/15) и Споразума о
сарадњи Града Града Бијељина и невладиних организација
на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,
р а с п и с у ј е:

III
Средства планирана буџетом Града расподјељују се
удружењима чији пројекти:
- помажу рјешавању проблема особа са посебним
потребама, старих особа, омладине, породица незапослених,
избјеглица и повратника,
- помажу рјешавању проблема бораца (учесници
свих ратова), породица погинулих, ратних војних инвалида,
мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида,
породица цивилних жртава рата и логораша,
- афирмишу културне потенцијале и културне
посебности Града, иницијативе и активности у циљу
подизања урбане културе,
- афирмишу јавност рада и помажу у процесу
трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за
пружање услуга грађанима,
- помажу развоју спорта и физичке културе,
- афирмишу и помажу у реализацији принципа
јавности у раду државних органа и организација које се
дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
- афирмишу, помажу и унапређују очување животне
средине и подижу ниво еколошке културе,
- афирмишу и помажу развој села, очување
историје, традиција и обичаја,
афирмишу
и
помажу
пољопривредну
производњиу,
- помажу у рјешавању потреба грађана на
социјалном и образовном нивоу,
- укључују и ангажују већи број волонтера.

Члан 2.
Члан 38. став 6. Колективног уговора мијења се и

Број: II – 1/16
Датум, 12.01.2016.године
СИНДИКАЛНА ОРГАН
ИЗАЦИЈА
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дио који мора бити назначен.
2. Предност имају пројекти који се реализују у
партнерском односу више удружења и пројекти који се
финансирају из више извора.
3. Удружење може аплицирати са највише два
пројекта.
V
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на
прописаном обрасцу.
Уз пријаву се обавезно доставља:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске
(овјерена копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена копија),
3. Кратак опис организације са подацима о
претходно реализованим пројактима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава,
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава
из других извора за пројекат ако тражи суфинансирање,
6. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило
средства од другог донатора за пројекат, или дио пројкaта
којим аплицира на јавни оглас.
VI
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, „Семберским новинама“, огласној табли
Градске управе Града Бијељина и званичној интернет
страници Града Бијељина www.sobijeljina.org.
Јавни оглас за расподјелу средстава траје 15 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног
огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити
прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли
Градске управе.
Захтјев са потребном документацијом у
запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице),
или препорученом поштом на адресу:
Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра Првог Карађорђевића 1.
Комисија за расподјелу средстава удружењима
грађанаса назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
Обрасци захтјева за финансирање и суфинансирање
пројеката могу се преузети у Градској управи Града
Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија
број:17, или на адреси званичне интернет презентације
Града Бијељина.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-31/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 18. 01. 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

21. јануар 2016.
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-183/15 од 04.12.2015. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 116
упис оснивања Заједнице етажних власника „Рачанска 27“
Улица Рачанска бр: 27 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Рачанска 27“ Улица Рачанска бр: 27 Бијељина. Регистарски
лист број: 116.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Ковачић Ђорђо, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-183/15
Дана: 04.12. 2015. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-191/15 од 11.12.2015. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 117
упис пререгистрације Заједнице етажних власника „Иве
Андрића 44 в“ Улица Иве Андрића бр: 44 в Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Иве Андрића 44 в“ Улица Иве Андрића бр: 44 в
Бијељина, Регистарски лист број: -117.
Оснивачи: 24 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Окиљ Славко, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 02/3-372-191/15
Стојановић Томица, с.р.
Дана: 11.12. 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-194/15 од 14.12.2015. године, извршило је у регистру
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заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 118
упис оснивања Заједнице етажних власника „Рачанска 15“
Улица Рачанска бр: 15 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Рачанска 15“ Улица Рачанска бр: 15 Бијељина. Регистарски
лист број: 118.
Оснивачи: 9 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Малешевић Мира, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-194/15
Дана: 14.12. 2015. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-196/15 од 18.12.2015. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 119 упис
пререгистрације Заједнице етажних власника „Ламела 9 а“
Улица Иве Андрића бр: 60 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Ламела 9 а“ Улица Иве Андрића бр: 60 Бијељина,
Регистарски лист број: -119.
Оснивачи: 18 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Матић Славиша, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-196/15
Дана: 18.12. 2015. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-198/15 од 18.12.2015. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 120 упис
пререгистрације Заједнице етажних власника „Ламела 3 у 2
низу“ Улица 1. Децебра Л-3 у 2 низу Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Ламела 3 у 2 низу“ Улица 1. Децебра Л-3 у 2 низу
Бијељина, Регистарски лист број: -120.
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Оснивачи: 21 етажни власник зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Александар Костадиновић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-198/15
Дана: 18.12. 2015. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-200/15 од 22.12.2015. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 121
упис оснивања Заједнице етажних власника „Интергај,
Ламела 15“ Улица Крушевачка бр: 2 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Интергај, Ламела 15“ Улица Крушевачка бр: 2 Бијељина.
Регистарски лист број: 121.
Оснивачи: 23 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Бошњаковић Ивана, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 02/3-372-200/15
Стојановић Томица, с.р.
Дана: 22.12. 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-1/16 од 13.01.2016. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 122 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„Василија Острошког 23 а“ Улица Василија Острошког бр: 23
а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Василија Острошког 23 а“ Улица Василија Острошког
бр: 23 а Бијељина, Регистарски лист број: -122.
Оснивачи: 6 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
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имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Михајло Милутиновић, предсједник
Скупштине заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Број: 02/3-372-1/16
Стојановић Томица, с.р.
Дана: 13.01. 2016. године

21. јануар 2016.

21. јануар 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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13
УЛИЦА 1. ДЕЦЕМБРА Л-3 у 2 НИЗУ БИЈЕЉИНА

6.

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА „ИНТЕРГАЈ, ЛАМЕЛА 15“ УЛИЦА
13
КРУШЕВАЧКА БР. 2 БИЈЕЉИНА

7.

ОГЛАС
О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ
23 А“ УЛИЦА ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ БР. 23 А
13
БИЈЕЉИНА

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

